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ELCHE - 16 APRILO 1989

REGIONA KUNVENO

Esperantistoj de valencia kaj murcia komunumoj, kun- 
venis en Elche por manpremi unu la aliajn, kunvivi en 
frateca rondo familia kaj revivigi sian amikecon.

La antaŭvidita programo estis:
* Arigo de ĉiuj la alvenintoj je la 
dekunua matene, en la municipa parko

atingo de 
vizitis la

kaj per plaĉa promenado 
Altarnira Palaco, kie oni
Muzeon pri Arkeologio, enhavanta 
atestilojn de prahistoriaj popoloj.
* Kunveno por pritrakti kaj decidi 
pri aferoj korcernantaj nia movado: 
Agadoj por kaj per Esperanto, akti- 
veco en Esperantaj Grupoj, projek- 
toj, travivaĵoj, k.t.p.
» Vizito al "Huerto del Cura"
* Tagmanĝo en tipa eksterurba resto- 
racio, en kamparo, kie, en kaj post 
la manĝo tuti ibere oni babilis.

En venonta numero "Valencia Luno" 
intencas publikigi ampleksan infor- 
mon.

)



VIZITO DE EKSTERLANDANOJ
Tiun ĉi jaron komenciĝis kun vigla rilato de ekster- 

landanoj kiuj vizitis la grupon, kaj lastatempe ni povis 
bone paroli kun germano, japano kaj anglino. Al tiu 
lasta, Sro. Felix Navarro atingis fari intervuon dum la 
radioelsendo kiun li faras marde de 16 "ĝis 17 horo tra 
Radio Klara (FM 102'5)

Bedaŭrinde ili ne antaŭanoncis sian alvenon, kaj nur 
kelkaj esperantistoj povis profiti la riĉan sperton uzi 
nian lingvon por bone rilati kun alilingvanoj. Se kelkaj 
scias de eksterlandanoj kiu pripensas viziti Valencio, 
bonvolu informi al la grupo por organizi kunvenon kaj 
kolokvon kiuj permesus utiligi tian viziton.

NEKROLOGOJ
VICENTE MARTI MIKANA

La pasintan 24an januaro mortis la 84-jara samideano 
Sro. Marti, kiu dum jaroj kaj jaroj instruis Esperanton 
en nia malnova sidejo de la estrato San Vicente.

Multaj, multegaj esperantistoj rememoras al li kiel 
sia unua instruisto de esperanto, ĉar li estis nelacige- 
bla por diskoni Esperanton. Lastatempe ankoraŭ li dauri- 
gis siajn lecionojn en Domo de Emerituloj.

Ni bedaŭras tian perdon por nia movado kaj esprimas 
nian kondolencon al lia familio.

GUILLERMO BOSCH FORNALS
Nia malnova samideano Guillermo Bosch Fornals jus 

mortis la Dan aprilo, je la aĝo de 91 jaroj. Li laboris 
por Esperanto dum longaj jaroj. Estis sekretario de la 
Valencia Esperanto Grupo en "ĝia unua epoko kaj kunlabo- 
ris en la redaktado de la revuo "Popola Fronto" kune kun 
samideano Luis Hernandez, gazeto kiu aperis dum la his- 
pana civitana milito 1936-1939. Fine de tiu milito li 
foriris al Francio en kiu lando Ie restis ĝis la jaro 
1950. Je sia reveno li devis streĉe labori por levi sian 
malfacilan ekonomian situacion, forlasante pro tio la 
esperantistan agadon.

Ripozu en paco tiu meritinda samideano. Ni kondolen- 
cas al nia karega Juan Bosch, kiu tiel rapide perdis du 
el siaj fratoj.

Pri la forpaso de samideano Arnau, de Cheste, ni 
devas informi ke la esperantistaro de tiu urbo faras 

13 Urbodomo por nomi sirnion 13 urho kun 
la r.omo "Esperantista Arnau"



CARMA PASKA RENKONTIGO

VITORIO &&

Malfruas por skribi paskajn festojn, sed 
neniam estas malfrua se la celo estas gra- 
va. Partopreni en junularaj kunvenoj ĉiam 
estas interesa, kaj pli se estas por:
- Servi de ejo por la kunveno de HEJS.
- Por disvastigi la vaskan kulturon al la

eksterlandanoj kaj al la aliaj junuloj de nia lando en 
egala etoso kaj sama kompreno pro la internacia lingvo 
Esperanto.

Por kiuj neniam ankoraŭ partoprenas en la HEJS 
renkontiĝo, Kio atendas?

Kun facileco kaj ĝojo pligrandiĝas niaj geamikoj, kun 
Esperanto kiel ponta kaj komuna idiomo. La programo 
interesis al ciuj partoprenantoj, 'ĉar oni projektis 
filmojn, pri pasintaj Hejs renkontiĝoj, oni programis 
kursojn de Esperanto por komencantoj kaj pri vaska danco 
kaj kompreneble kurso de vaska lingvo.

Krom de la kurso pri grafologio, interesaj paroladoj 
pri turismo kaj sardaj kantaŭtoroj. La olimpikaj ludoj 
proksimigis nekonatuloj n.

En la vaska festo, dum la vespero, post 
aŭdi junajn gekantistoj en vaska lingvo, 
oni gustumis tipajn trinkajoj n kaj manĝa- 
ĵojn de la urbo. Mi profitis la eventon 
por danci iom de vaska folkloro kaj kata- 
luna same, kiel amuzaĵo.

La tagmangaj horoj estis tre gravaj kaj agrablaj 
konversacioj dum la manĝado okazis en la manĝejo kaj 
for. Ankaŭ en la nokto ni promenis kaj vizitis la 
trinkejojn tipajn en la vitoriaj stratoj.

Mi pensis dum la kongresaj tagoj: "Kial samideanoj de 
nia komunumo ne povus organizi simila HEJS renkontiĝon 
por venonta pasko festo?

Do, ne estus malfacile kunlabori por nia kara 
internacia lingvo, kaj fari programeron kun 'ciaj ideoj 
estus devo, por prosperigi nia Esperanlandon.

Ekde tiu 'ĉi momento enmetu la ideon en via agendo. 
Eble 'ŝajnas frenezo, sed por Esperanto, nenio estas 
frenezo. Nur restas gratuli al la vitorianoj lian 
laboron kaj..■ Kuraĝu gesamideanoj!

ANE AHO BuLUDA



Lernejaj pagoj

VALENCIA ESPERANTO-GRUPO 
STATISTIKO DE NIAJ LERNOKURSOJ

1982-87 1988 1982-87 1988
KURSOJ 21 3 AĜO
Gelernantoj 297 15 < 18 jaroj 48 2
Lernantoj 162 8 18-25 11 117 ! 3
Lernantinoj 125 7 26-35 ” 69 6

36-50 " 39 1
KALENDARO > 50 26 3
l-a kvaronjaro 91 4
2-a " 95 0 STUDA NIVELO
4-a 88 11 Elementala 29 1

Baza 59 3
PROPAGANDILO Meza 69 5
Amiko-fami lano 118 ! 4 Profesia 67 0
Presajoj 85 4 Mezuniversitata 39 2
Afiŝoj 45 0 Universitata 34 4
Radio-TV 21 1
Aliaj 27 6

LA 18a APRILO

KOMENCIGAS KURSO EN

ESPERANTA FONDAĴO "FERNANDO SOLER"

Duque de Calabria, 4, pta. 2S 
telefono 374 23 84

46005 VALENCIO

Marde kaj ĵaŭde,
«zi s 1 si 6 ĝis 1 3t 9 sl v ĉ s p ĉ r ĉ
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Kvar faktoroj estas implicataj en niaj kursoj pri 
esperanto:

a) Esperantista kurs-gvidanto
Hi havas konstantan kaj sindoneman klariganton de 

kursoj. Nia samideano Felix Navarro ĉiam estas preta kaj 
akurata en la lernoĉambro. Li instruas jam de longe.

b) Lernolibroj
Lernolibroj ni havas sufice, niaj gramatikoj kaj 

vortaroj estas bonnivelaj kaj eksperimentataj dum multaj 
jaroj .

c) Lernantoj
Lernantoj venas, kelkaj memvole, kelkaj logitaj. 

Aliaj ripetas la kurson por koni ple detale la lingvon, 
kiel okazas dum la dua kvaronjaro ne ĉeestinte novajn 
lernantojn sed nur kelkajn ripetantojn. Aliaj aliĝis 
poste al la konversacia kurso.

d) Propagandoj de la kursoj
Propagando de la kurso estis faritaj, sed sufiĉe? 

Multaj junuloj venus se konus la ekzistadon de la 
kursoj. Esperanto estas lingvo kaj movado, kaj ĉefa fako 
de la movado estas propagando.

Ne ploru do, meditu kaj agu, la Grupo funkcias kaj 
esperanto pli ol antaŭe. La universalaj kongresoj estas 
ege plenplenaj da esperantistoj. Esperantaj grupoj oni 
malfermas en multaj landoj, nur nia peceto de la terglo- 
bo estas senagema, kaj eble vi kara leganto, ne forte 
ravis novajn lernantojn.

Johano-Antono



INFORMO 
PR I

ASOCIO 
VERDULOJ 

ESPERANT I STA J 
( AVE )

Kio estas AVE?
"Ni volas ligi la laboron de verduloj en di- 

versaj landoj kaj montri al verduloj kiuj ankoraŭ 
ne subtenas Esperanton ke ĝi ja estas ideala ilo 
por la verda movado internacia"

Esperantistaj verduloj tre aktivis dum la Europa
Kongreso de Verduloj, kie starigis budon kaj ekspozicion 
pri Esperanto kaj AVE, kaj disdonis 5-lingvan folion, 
kiu diris:

Kial Esperanto estas la lingvo de la verduloj?
- ĉar Esperanto estas lingvo planita por disvastigi 

pacon pere de lnternacia kompreno;
- ĉar Esperanto protektas la diversecon de regionaj 

lingvoj kontraŭ la tro-uzado de imperialismaj lingvoj;
- ĉar nur per la uzado de la neŭtrala lingvo Esperan- 

to, ni, verduloj, povas elimini diskriminacion dum niaj 
propraj kunvenoj internaciaj.

EKZEMPLO DE VERDA ESPERANTISTA AGADO
Post la katastrofo de Cernobil, Grupo el Japanio kon- 

taktis esperantistojn en diversaj landoj por scii kiama- 
niere oni raportis pri tiu evento en ilia lando.

De tiu kunlaboro naskiĝis interesa broŝuro 92-paĝa 
kun ilustraĵoj kies titolo estas "Cernobil skuis la 
mondon", kun la subtitolo: Leteroj de eŭropaj esperan- 
tistoj pri la atomcentrala akcidento en Sovetio,

Japanaj gazetoj raportis pri tiu internacia laboro 
esperantista. Jen bona ekzemplo de la utileco de Espe- 
ranto en ekologiaj medioj.

Se vi volas labori pro tiaj aferoj, vi devas rilati 
kun

Juan Carlos Gutierrez
Reina, £32 - Valencio 46ŭii



Por kio taŭgas viaj laboroj 
via estonteco kaj via hejmo, 
se vi konsentas esti minacata 
per la nuklea milito?

Jen poemo, kiu bele resumas la celon de grava libro

MANIFESTO FOR JOA FACO

verkita originale kastilie de nia samideano kaj ano de 
Valencia Grupo JESUO RAPOSO MONTERO, pseŭdonime "Univer- 
sala Adoranto", "ĝi estas tradukita al Esperanto de li 
mem, Felix Navarro kaj Boriŝa Miliĉevic, kaj presita en 
Jugoslavio, montrante en sia propra kreado la taŭgecon 
de Esperanto kaj la sentadon de alia poemo el la libro:

Vivu la amikeco de popoloj kaj nacioj 
sana fonto de progreso, kulturo kaj bonstato

En tia sama celo, la autoro sendas tiun libron al 
Unuigitan Nacioj, al Registaroj el multaj nacioj kaj al 
individuoj kaj grupoj el Esperantujo. Tiel la autoro 
faras tion kion li predikas:

Semisto, semu plenmaniere!
Je la kvar flankoj semu

Sed semi ne estas nur paroli. Oni bezonas ankaŭ iloj 
kaj organizaĵoj por prilabori la grundon kaj disvastigi 
la semon. Tiel, lastatempe JESUO RAPOSO MONTERO donacis 
al Valencia Esperanto-Grupo tridek mil pesetoj por ke la 
grupo povu plibonigi sian esperantistan laboron.

La sindonemon de JESUO RAPOSO instigis lia vizio de 
la resulto de la milito

Miloj da milionoj de homoj!
Konvertitaj en radioaktivajn ardaĵojn!

La trezoroj de Parto kaj de 1'scienco!
La kulturo de jarcentoj kaj jarcentoj! 

La tuta postlasaĵo de niaj prauloj!
Ruinigitaj!
Perditaj!

La premo por eviti tion estas intenca, kaj lia fido 
pelis lin alvoki:

Supren la popoloj de la mondo! Supren, civitanoj! 
Posten la kaduka mondo! Ekstaru jam la Homaro!



Sur stepo kaj mont'indi-a noj ĉas-
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Sur stepo kaj mcnt'indianoj 
fasadas kun ruĝ'famili', 
kaj se vi postulas parolon, 
el kanjon' respondus la kri'.



Esperanto 
jen estas la lingvo por ni,por ni. 
Esperanto 
jen estas la lingvo por ni.

En densa afrika ĝangalo, 
sovaĝaj nigruloj sen Di' 
jam solvis la lingvan problemon; 
per tamtam'vojaĝas la kri'.

Esperanto .........................

Se Norda Poluso eskimoj 
loĝadas en neĝo,glaci', 
kaj kiam parolon bezonas, 
trans blanka dezert'sonas kri':

Esperanto ... ...............

En barak', .kastelo,palaco, 
en hejmoj de (bia medi' 
gepatroj instruas ■ infanojn 
aŭdiĝas de beboj la kri':

Esperanto ... ......................

Indianoj,nigruloj,eskimoj, 
urbanoj kaj beboj kaj mi, 
jam uzas la Zamenhof-lingvon, 
do vivu prosperu la kri':

Esperanto .........................



KIAL NE RIDETI?
HEJME
La edzo alvenas hejmon tute ebria.-du ne estas hontinde, ke vi tiel alvenas?, ripro- 
ĉas severe la edzino.
-Ho, mia kara, ne plendu, respondas la edzo. Tio al 
mi okazas, ĉar la tutan vesperon mi trinkis je via sano.
EN RESTORACIO

A-Kelnero. Mi jam vokis vin sep fojojn! Cu vi ne ha- 
vas orelojn?
-Jes, sinjoro. Kiel vi deziras ilin, rostokrado au 
vinagrSauce?
SEPTEMBRAJ EKZAMENOJ
-Diru al mi, kio estas travidebla korpo?
-Do, tiu, kiu permesas vidi tion, kio malantaŭ sta- 
ras.
-Diru unu ekzemplon.
-Do, do... seruron, sinjoro profesoro.
INTER NAJBARINOJ
-Mi trovas vin tre maltrankvila, sinjorino Helena. 
Kio okazas al vi?
-Tio estas, ke oni verdiktis mian edzon je ses mo- 
natoj en prizono.
-Bone, virino! Tio estas nenio! Duonjaro pasos 
baldaŭ.
-Do tio estas kio maltrankviligas min!

Al la lernantoj mi konsilas: Serĉu la afiksojn kaj 
klarigu ilin. Uzu en frazoj la afiksojn ne bone 
konataj. Krom tio, rideto, rido, povas esprimi pla- 
ĉon, gajecon..., kaj sciu ke ĝi liberas la nervan 
sistemon.

F. NAVARRO



(MALLONGA PROMENO) VI

I
Iom post iom 
mi faras vojon, 
iom post iom 
mian vivon mi faras.
Mi estas konstruisto.

II
Sur lito la geamantoj 
ludas»Siaj korpoj estas ilo.

III
Nokto.
Korpo en soleco, spirito estas anĝelo 
kiu protektas ĝian sonĝon.

IV
Dormu, dormu 
mia amo, kovru vian belan korpon, 
jam Kristnasko venas balda 
La blankega tempo alvenas.

V
Ĉiam la amo, ĉiam la amo.
En ĉiuj lingvoj 
en ĉiuj mensoj 
en ĉiuj koroj.Nia deziro estas tiu kredo. 
Kore. Per lango.
Eterne en penso.
(Kaj trankvile ankaŭ).

6-12-84

Pasas la tempo 
kiel dolĉa kanto.
Serena mia koro kaj ĝojan 
de pravo forton ricevante

VII
Mi doloriĝas pro vivo.
Melodio ploras kaj kantas por mi.
Silentu, silentu!
La vivo vivas.

VIII
Mi vojas vojante.
Mi esperas vivante.

IX
Mia vivo suferas.
Forgesu, forgesu!
Rememoru la celon:
Mi promesas.

7-12-84
FINO

Dario Cervera



FALLA L'ANTIGA DE CAMPANAR
KIUN TRE SINDONE FESTIS KAJ FOLKLORIS
LA HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO EN VALENCIO 
GAJNIS LA UNUAN PREMION DE PLEJ SUPERA KATEGORIO 
DUM LA LASTAJ SANTJOSEFAJ FESTOJ

La Valencia Esperanto-Grupo gratulas al la tuta komisio- 
no, kaj cefe al la artisto Ramon Espinosa Aguilar, kiu 
tiel bele disvolvis la devizon "L'Erotikroniko" , al la 
unua "fallera" Maria Nieves Giner Girones kaj al prezi- 
danto Antonio Parrilla Manzanera, kaj kuraĝigis al ili 
daurigi ilian gravan laboron por gardi kaj fortigi la 
valencian folkloron.
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